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Ata da 4ª Reunião referente ao Hospital Bom Jesus 

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e quinze, às 14h20min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a 4ª (quarta) reunião para dar segmento ao 

assunto pautado no Requerimento n° 036/2015 de autoria do Vereador Roberto Timóteo 

Rodrigues dos Santos (PP) com apoio do Vereador Adalberto dos Santos Lemos (PDT), citada 

na Ata n° 1, no que tange os problemas que o Hospital Bom Jesus vem passando. Estiveram 

presentes os Senhores Tito Livio Jaeger Filho (Prefeito Municipal de Taquara), Vanderlei Villi 

Petry (Diretor Municipal da Saúde), Senhora Maria Seloi Maciel da Costa (Diretora do Hospital 

Bom Jesus), Senhor Francisco Lammerhirt (Diretor Técnico do Hospital Bom Jesus). 

Representando a Embaixada Feminina de Amor pelo Hospital Bom Jesus, Senhoras Delma Dal 

Castel, Marilena Streit e Dolores Henk. Presentes os Vereadores Adalberto Carlos Soares (PP), 

Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Guido Mario Prass Filho 

(PP), Moisés Cândido Rangel (PSC), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra 

Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausente os Vereadores 

Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira 

(PTB), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Telmo Vieira (PTB) e 

Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Os demais presentes constam na lista de presença em 

anexo na Ata, bem como o depoimento dos presentes na reunião encontra-se gravado na íntegra 

no arquivo digital de áudio no CD-ROM. O Vereador Roberto Timóteo abriu a reunião falando 

da importância das reuniões da saúde, disse ainda que é a quarta reunião que vem acontecendo 

para ser tratado quanto aos assuntos relacionados ao Hospital Bom Jesus. O Prefeito Tito Jaeger 

saudou a todos e seguiu falando que a saúde é um problema que assola um país todo, e agora o 

Rio Grande do Sul está tendo uma dificuldade grande em relação ás contas que o Estado tem, a 

gente espera realmente que o Governo se organize. E não é critica a governo nenhum 

independente de quem tivesse ganhado a eleição teria dificuldades, nós temos infelizmente um 

Estado falido, então a gente está na expectativa de ver qual o milagre que vai ser feito. Assusta-

nos bastante os anúncios dos últimos dias, são anúncios de cortes. Nós temos dificuldades, o 

hospital nos preocupa muito, é necessário ter um hospital, mas não é fácil ter o mesmo. Hoje 

podemos dizer que somos donos de um prédio de hospital que já é um avanço importante, mais 

ainda temos dificuldades de manter o hospital funcionando por isso eu quero aproveitar e 

agradecer aos Vereadores, e dizer que vamos deixar a discussão política pra outras coisas como 

já está acontecendo, porque se envolvermos a saúde com política a tendência é dar errado. A 

Diretora Maria Seloi da Costa disse que desde que se iniciou esta mesa de trabalho, a mesma 

observa os resultados positivos dentro do hospital, diante desta crise que os hospitais estão 

enfrentando nós ainda não temos uma boa expectativa, e assim só temos um jeito de enfrentar 

isso que é a união e o foco. O Diretor Vanderlei Petry saudou a todos, e seguiu falando que estas 

reuniões são muito importantes por alguns aspectos, á primeira é a união das pessoas envolvidas 

e a segunda é na questão principalmente da informação. Quero convidar a todos se o Prefeito 

me permite isso, para a posse então dos trinta agentes comunitários de saúde as primeiras cinco 

equipes, para a próxima segunda feira no Gabinete do Prefeito ás dez horas e quinze minutos da 

manhã, é um fato importante, é um marco de mudança da ótica de fazer saúde publica que é 

investir na prevenção para que possamos num futuro não muito distante não necessitar de 

queimar nossos neurônios na busca de questões curativas. O Vereador Adalberto Lemos saudou 

a todos. Falou do excelente trabalho e da importância do trabalho da Embaixada Feminina de 

Amor pelo Hospital Bom Jesus, fez uma sugestão, nas próximas reuniões convidar outras forças 

vivas para ajudarem a divulgar o cartão Bom Amigo Bom Jesus de Taquara. Fez uma colocação 
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na fala do Vereador Arleu quando ele disse que na gestão passada os munícipes não eram 

atendidos na ordem, disse que na noite os atendimentos eram feitos no hospital porque era uma 

coisa nova, o hospital tinha aberto á pouco tempo, precisávamos que o hospital tivesse aquele 

valor que iríamos gastar no Posto Central dentro do hospital para que ele pudesse ser gerido e na 

época isso era só á noite, durante o dia era atendido ali. A Diretora Maria Seloí da Costa seguiu 

falando que em relação ao último encontro ficou duas pautas, uma delas é sobre a questão 

financeira dos repasses do Estado, nós fomos sexta feira falar com o pessoal de Porto Alegre 

eles tem um decreto de seis meses que já se passaram quatro, tem mais dois ainda, então depois 

deste decreto o Estado vai pensar na forma de pagamento do recurso oriundo do ano passado só 

para o hospital aqui nós temos um milhão e quatrocentos de agosto a dezembro oriundo do 

contrato de média e dois milhões do serviço de UTI então neste período todo nós estamos 

mantendo a UTI, mas não tem o repasse. Nós temos algumas dificuldades no espaço físico do 

hospital, na internação e na recepção. O projeto da maternidade que envolve leitos no cirúrgico 

já está tramitando no Estado encaminhamos todos os documentos solicitados então esse está 

pronto no Estado. Encaminhamos um milhão e meio de equipamentos que já está tramitando e 

aí falta ainda um projeto de ampliação do hospital que já esta pronta, está marcada a data onde 

vai ser visto o projeto para fazer algumas alterações e eu imagino que no máximo dois meses 

esse projeto estará sendo apresentado para todos aqui o projeto da ampliação do hospital. Pode 

ser que seja um projeto que vai acontecer daqui três ou quatro anos mas alguém tem que pensar. 

Dentro deste projeto já tem uma parte pronta da recepção, nós não vamos poder fugir muito 

disso porque ele já está aprovado na vigilância e existem algumas regras que não da para fugir. 

A recepção está muito pequena para o hospital, é preciso ter triagem e a mesma teve que ficar 

na recepção por não haver outro espaço. Por outro lado na hora da visita abre se aquele portão 

grande e fica aberto, nos dias de chuva molha tudo. Então nós temos que trabalhar para essa 

modificação. Pensando nisso a gente trouxe essa fala nos outros encontros, nós temos aqui um 

projeto para apresentar para vocês que foi feito pelo escritório de arquitetura Badermann de 

Porto Alegre eles já fazem o projeto dentro das exigências da Vigilância Sanitária. Foi feito um 

levantamento de valores do projeto com mão de obra e material fica no valor aproximadamente 

de cento e sessenta e seis mil com cento e noventa e oito reais. A cópia do projeto está em anexo 

na Ata. A Vereadora Sirlei Silveira disse que os Vereadores falaram com o Presidente Eduardo 

Carlos Kohlrausch e ele sinalizou a possibilidade através de uma indicação ao Prefeito repassar 

cem mil reais ao hospital. O Prefeito Tito Jaeger disse que a Câmara já tem um compromisso de 

repassar valores para o Posto de Saúde 24 Horas, por isso seria mais viável uma emenda 

parlamentar. O Vereador Adalberto Lemos falou ainda que conversou com o Prefeito Tito 

Jaeger sobre a sugestão que havia dado, e que o mesmo ficou de conversar com o Professor 

Antonio Edmar Teixeira de Holanda para convidar as Diretoras das escolas para a próxima 

reunião, para assim fazer uma melhor divulgação do cartão Bom Amigo Bom Jesus de Taquara. 

Ficou marcada a próxima reunião para o dia 28 de maio de 2015, ás 14h00min nesta Casa 

Legislativa.  Nada mais havendo a tratar, às 16h22min, o Vereador Roberto Timóteo agradeceu 

a presença de todos e declarou encerrada a reunião. E para constar, eu, Aline Sjtormowski 

Dorscheidt, servidora da Câmara Municipal de Taquara/RS, lavrei a presente Ata que segue 

assinada por mim e pelos Vereadores do Legislativo Taquarense. Sala de Sessões, 30 de maio 

de 2015.................................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 

 


